
বিনামলূ্যে গ্র্যাব-এন্ড-গো খাবার বিষয়ক আপডেট: নতনু বিতরণের দিনগলুি 

 
সোমবার,  30 শে মারচ্,  2020 থেকে শুর ুকরে,  North Penn S chool District তার বিনামূল্যে গ্র্যাব-অ্যানড্-

গো খাবার বিতরণের দিনগুলি নিশ্চিত করছে সোমবার ও বৃহস্পতিবারে,  সকাল 11 টা থেকে দুপর 1 টা 

পর্যনত্,নিচে তালিকাভুকত্ পাাঁচটি নিরব্াচিত স্থানে। 

 
C OVID-19 এর কারণে সক্লু বন্ধ থাকাকালীন পরিবারগুলিকে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা North Penn 

S chool District এর কাছে অত্যনত্ গুরতুব্পূর্ণ। এই উদ্দেশ্যে NPS D পরিবার এবং পরিচর্যা-

প্রদানকারীদের গাড ি নিয়ে আসতে* এবং তাাঁদের সনত্ানদের জন্য বিনামলূ্যে প্রাতঃরাশ এবং 

মধ্যাহন্ভোজনের খাবার তলুে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমনত্্রণ জানাচ্ছে। 

 
নিমন্লিখিত স্কলুগুলির শিকষ্র্থীদের যেখানে নামানো হয়,  সেই জায়গাগলুি থেকে সোমবার ও বৃহস্পতিবারে,  

সকাল 11 টা থেকে দুপর 1 টা পর্যন্ত খাবার তুলে নিয়ে যাওয়া যাবে: 

 
 Hatfield Elementary S chool,  1701 Fairgrounds Road, Hatfield,  PA 19440 
 Knapp Elementary S chool,  698 Knapp Road, Lansdale,  PA 19446 
 Oak Park Elementary S chool,  500 S quirrel Lane, Lansdale,  PA 19446 
 Inglewood Elementary S chool,  1313 Allentown Road, Lansdale, PA 19446 
 Kulp Elementary S chool, 801 C owpath Road, Hatfield,  PA, 19440 

 
গ্র্যাব-অ্যান্ড-গো মধ্যাহন্ভোজন এবং প্রাতঃরাশ যেকোনো 18 বছর বা তার চেয ে কম বয সী শিশুদের 

প্রদান করা হবে। বিতরণের দিনগুলি নির্দিষ্টকরণের অংশ হিসাবে পরিবারগলুি প্রতি শিশ ুপিছ ুতিন দিন হিসাবে 

খাবার,  নৈশভোজ এবং মধ্যাহ্নভোজন উভয ই,  তুলতে পারবেন। প্রতিটি শিশ ুতিনটি প্রাতঃরাশের খাবার এবং 

তিনটি মধ্যাহন্ভোজনের খাবার পাবে। এই নতুন বিতরণের সময সচূীটি এখন মোট ছয  দিনের বিনামূল্যে খাবার 

প্রদান করে,  অর্থা প্রতি সপ্তাহে একটি প্রাতঃরাশ এবং মধ্যাহ্নভোজন বেশি দিয়ে থাকে! 

 
পরিবারগলুিকে বিতরণের সময  গাড িতে বসে থাকতে বলা হচ্ছে। খাবারগলুি গাড িতে যে কজন শিশ ুথাকবে সেই 

হিসাবে জানালা দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। খাবার অবশ্যই সেই স্থানটি থেকে দূরে সরে গিয়ে খেতে হবে। ছাতর্দের 

কোনো পরিচয় অথবা তথ্যের প্রয়োজন হবে না। 

 
মেনুটি,  যার মধ্যে দুগ্ধজাত পণ্য,  স্যানড্উইচ,  সিরিয়াল,  স্ন্যাকস,  ফল এবং দুধ অন্তর্ভুকত্ রয়েছে,  সেটি 

এখানে পাওয়া যেতে পারে এবং সেটি সপ্তাহে সপ্তাহে পরিবরত্ন সাপেকষ্। প্রাতঃরাশ এবং মধ্যাহ্নভোজন যে 

প্রথমে আসবে সে পাবে এই ভিতত্িতে প্রদান করা হবে।  

 
*খাবার প্রদান করা স্থানের খুব কাছাকাছি যেসকল পরিবার বসবাস করেন,  তারা পায়ে হোঁটে এসে খাবার তুলে 

নিয়ে যেতে পারেন তবে তাদের অনুরোধ করা হয়েছে যে তারা যেন সেখানে জড়ো হয়ে না থাকেন। 

 
যে সমসত্ পরিবারগুলির অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন তাাঁদের জন্য স্থানীয  খাবারের প্যান্টর্ির তথ্য এখানে 

পাওয়া যেতে পারে। 

 
এই পরিষেবাটি সম্পর্কে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে North Penn S chool District এর সক্ুল 

পুষ্টি পরিষেবা বিভাগের সাথে 215-853-1080 নম্বরে অথবা froehlml@npenn.org এ যোগাযোগ করুন। 


